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ĪSS PAMATOJUMS

Grāmatvedības direktīvā ir izskatīta virkne jautājumu, kas saistās ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību gada un konsolidētajiem finanšu pārskatiem Eiropā. 

Attīstības komiteju jo īpaši interesē 9. nodaļa, kas veltīta ziņošanai par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām. Spēkā esošajos ES tiesību aktos nav prasības uzņēmējsabiedrībām ziņot 
par maksājumiem to valstu pārvaldes struktūrām, kurās tās darbojas, lai gan šādi maksājumi, 
jo īpaši ieguves rūpniecībā vai mežizstrādes nozarēs, var veidot ievērojamu daļu no valsts 
ieņēmumiem, it īpaši resursiem bagātās valstīs Kopš 2007. gada Eiropas Parlaments ir 
aicinājis iesniegt priekšlikumu par šādas informācijas plašu un vispusīgu izpaušanu.

Pārskatot gan Pārredzamības, gan Grāmatvedības direktīvu, Komisija 2011. gada oktobrī 
ierosināja, ka uzņēmējsabiedrībām, kas darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē, ik gadu jāatklāj informācija par maksājumiem to valstu pārvaldes struktūrām, kurās 
tie darbojas, ja maksājums ticis novirzīts konkrētam projektam un ja tā apmērs ir būtisks 
saņēmējai pārvaldes struktūrai.  Šī prasība attiektos tikai uz lielām uzņēmējsabiedrībām un 
visām sabiedriskas nozīmes vienībām. 

Šie Komisijas priekšlikumi ir salīdzināmi ar 2010. gada jūlijā ASV pieņemto Dodd–Frank
aktu, saskaņā ar kuru ieguves rūpniecības (naftas, gāzes un kalnrūpniecības) 
uzņēmējsabiedrībām, kas reģistrētas ASV Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisijā (SEC), 
jāsniedz publiski pieejama informācija par maksājumiem pārvaldes struktūrām, norādot 
sadalījumu pa valstīm un pa projektiem. Par pamatu šim priekšlikumam ņems arī pašreizējo 
brīvprātīgo Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu. 

Šādu maksājumu pārvaldes struktūrām izpaušana varētu sniegt būtisku informāciju par 
ienākumu plūsmu, lai dotu pilsoniskajai sabiedrībai un iedzīvotājiem bieži vien resursiem 
bagātās, bet ekonomiski nabadzīgās valstīs iespēju prasīt atbildību no savām pārvaldes 
struktūrām. Palielināta pārredzamība varētu uzlabot pārvaldību un uzņēmējsabiedrību 
pārskatatbildību, mazināt korupciju, vienlaikus ļaujot investoriem pieņemt labāk apzinātus 
lēmumus.

Atzinuma sagatavotāja ļoti atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu kā būtisku soli pretī 
pārredzamībai un pārskatatbildībai, bet uzskata, ka attīstībai īpaši nozīmīgi ir daži konkrēti 
punkti. Tādēļ viņa ierosina grozījumus, lai mainītu projekta definīciju, atceltu izņēmumus un 
iekļautu būtiskuma slieksni. 

Turklāt, lai gan atzinuma sagatavotāja atzīst pārredzamības būtisko nozīmi ieguves rūpniecībā 
un pirmatnējo mežu izstrādē, viņa uzskata, ka šīs direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, jo 
pārskatatbildība ir jāuzlabo visās nozarēs. Tādēļ viņa ierosina, ka visām rūpniecības nozarēm 
vajadzētu ziņot par katrā valstī veiktajiem maksājumiem un ka ir jāizziņo papildu finanšu dati, 
lai palīdzētu ES dalībvalstīm un jaunattīstības valstīm visās nozarēs samazināt izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas. Tas saskan ar nostāju, ko Parlaments 2011. gada 
martā pieņēma Eva Joly ziņojumā par sadarbību ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu 
pārvaldību nodokļu lietās, kurā tika konstatēts, ka ziņojumiem par katru valsti jābūt plašiem, 
iekļaujot peļņu, kas gūta gan pirms, gan pēc nodokļu maksāšanas, un tie būtu jāsniedz visās 
nozarēs. Attiecībā uz ieguves rūpniecību un pirmatnējo mežu izstrādi uzņēmumiem šajās 
nozarēs būtu jāsniedz ziņojumi par katru konkrēto projektu.
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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām
veikto maksājumu pārskatāmību, lielajiem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas darbojas ar ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, 
ik gadu atsevišķā ziņojumā jāatklāj 
informācija par būtisku apmēru
maksājumiem to valstu pārvaldes 
struktūrām, kurās tie darbojas. Šādi 
uzņēmumi darbojas valstīs, kas bagātas ar
dabas resursiem, jo īpaši ar derīgajiem 
izrakteņiem, naftu, dabasgāzi, kā arī ar
pirmatnējiem mežiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj tādu veidu maksājumi, kas 
salīdzināmi ar maksājumiem, kurus atklāj 
uzņēmumi, kas piedalās Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā
(EITI). Šī iniciatīva arī papildina ES 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) un 
Kokmateriālu regulu, kurā paredzēts, ka 
koksnes izstrādājumu tirgotāji velta 
pienācīgas pūles tam, lai novērstu nelegālu 
kokmateriālu iekļūšanu ES tirgū.

(32) Lai nodrošinātu pārvaldes struktūrām
veiktu maksājumu lielāku pārredzamību,
visiem lielajiem uzņēmumiem un 
sabiedriskas nozīmes struktūrām kā 
ikgadējā finanšu pārskata daļa būtu 
jāiesniedz ziņojums par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām katrā valstī, kurā tie 
darbojas, kā arī papildu finanšu 
informācija par to darbībām trešās valstīs.
Ja šādi uzņēmumi darbojas dabas resursu 
ieguves, jo īpaši derīgo izrakteņu, naftas, 
dabasgāzes ieguves, kā arī pirmatnējo 
mežu izstrādes jomā, ziņojumā ir arī 
jānorāda konkrēts projekts vai projekti,
kam šie maksājumi ir tikuši piešķirti.
Ziņojumā par pamatu jāņem Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvā (EITI)
noteiktās prasības. Šī iniciatīva arī 
papildina ES Rīcības plānu meža tiesību 
aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai
(FLEGT) un Kokmateriālu regulu, kurā 
paredzēts, ka koksnes izstrādājumu 
tirgotāji velta pienācīgas pūles tam, lai 
novērstu nelegālu kokmateriālu iekļūšanu 
ES tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot
ar resursiem bagātām valstīm EITI 
principu un kritēriju piemērošanu un 
atskaitīšanos savas valsts pilsoņiem par 
maksājumiem, ko šīs pārvaldes struktūras
saņem no uzņēmumiem, kas darbojas 
ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu 
izstrādē to jurisdikcijā. Ziņojumā būtu
jāatklāj informācija, norādot pa valstīm un 
pa projektiem, ja projekts, piemēram, 
koncesija, ģeogrāfiskais baseins utt., tiek 
uzskatīts par informācijas sniegšanas 
vienību zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, un ja maksājumi ir novirzīti 
šādiem projektiem. Ņemot vērā vispārējo 
mērķi veicināt labu pārvaldību šādās 
valstīs, jautājums par maksājumu
būtiskumu ir jāvērtē saistībā ar konkrēto 
saņēmēju pārvaldes struktūru. Būtiskuma 
noteikšanai var paredzēt dažādus 
kritērijus, piemēram, maksājuma absolūtā 
summa vai procentuāla robežvērtība 
(piemēram, maksājumi, kas pārsniedz
noteiktu procentuālo daļu no valsts IKP); 
šos kritērijus var noteikt deleģētā tiesību 
aktā. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem, piemēram, faktiskās 
nodokļu likmes un saņēmēja datus, 
tostarp bankas konta informāciju.

(33) Šiem ziņojumiem vajadzētu atvieglot 
valsts pilsoņiem iespēju pieprasīt, lai 
pārvaldes struktūras atskaitās par 
maksājumiem, ko tās saņem no 
uzņēmumiem, kas darbojas to jurisdikcijā. 
Ziņojumā būtu jāatklāj informācija par 
katru atsevišķo valsti un attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē,
ziņojumā būtu jānorāda arī konkrēts
projekts vai projekti, kam šie maksājumi 
tikuši piešķirti, ja projekts, ko uzskata par 
līdzvērtīgu līgumam, licencei, nomai, 
koncesijai vai citam juridiskam 
nolīgumam, kas kalpo par pamatu 
uzņēmuma nodokļu un ieņēmumu 
saistībām katrā valstī, kurā šis uzņēmums 
darbojas. Ja kādām maksājumu saistībām 
ir cits pamats, ziņojumu sniedz, balstoties 
uz šo pamatu. Ņemot vērā vispārējo mērķi 
veicināt labu pārvaldību šādās valstīs,
maksājumus uzskata par būtiskiem, ja 
kāds no maksājumiem vai viena veida 
vairāku maksājumu apjoms pārsniedz
EUR 15 000. Būtu jāparedz, ka Komisija 
piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā atkārtoti izskata ziņošanas 
noteikumus un sniedz attiecīgu pārskatu.
Šādā pārskatā būtu jāņem vērā ziņošanas 
noteikumu efektivitāte un starptautiskie 
notikumi, tostarp konkurētspējas un 
energoapgādes drošības jautājumi. Pārskatā 
būtu jāņem vērā arī maksājumu 
informācijas sagatavotāju un lietotāju 
pieredze un jāapsver, vai būtu lietderīgi 
ziņojumos iekļaut papildu informāciju par 
maksājumiem.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 
Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I 
un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās to 
patiesā vērtība. Īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī. Lai nodrošinātu 
atbilstīga un pienācīga līmeņa 
informācijas atklāšanu par ieguves 
rūpniecības un pirmatnējo mežu izstrādes 
uzņēmumu veiktajiem maksājumiem 
pārvaldes struktūrām un nodrošinātu 
saskaņotu šīs direktīvas piemērošanu, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu maksājumu būtiskuma 
jēdziena precizēšanai.

(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas 
dalībvalstu tiesību aktos un Eiropas 
Savienības tiesību aktos attiecībā uz 
uzņēmumu veidiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I 
un II pielikumā iekļauto uzņēmumu 
sarakstu atjaunināšanu. Deleģēto tiesību 
aktu izmantošana ir nepieciešama arī, lai 
pielāgotu uzņēmumu lieluma kritērijus, jo 
laika gaitā inflācijas rezultātā samazinās to 
patiesā vērtība. Īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "Uzņēmums, kas darbojas ieguves 1. ,,Uzņēmums, kas darbojas ieguves 
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rūpniecībā", ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistīta derīgo 
izrakteņu, naftas un dabasgāzes iegulu 
izpēte, atklāšana, izstrāde un ieguve no 
tām, kā norādīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 
I pielikuma B sadaļas 05 līdz 08 daļā.

rūpniecībā”, ir uzņēmums, kas veic 
jebkādu darbību, kurā iesaistīta derīgo 
izrakteņu, naftas un dabasgāzes iegulu 
izpēte, atklāšana, transports, eksports,
izstrāde un ieguve no tām, kā norādīts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma B sadaļas 
05 līdz 08 daļā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodod atklātībai informācija par maksājumiem, kas saistīti ar transportu, jo ir jāuzskaita 
arī ienākumi, kas saņemti no tranzīta tirdzniecības. Komisijas priekšlikuma projektā ietverto 
darbību apjoms ir mazāks nekā Dodd–Frank aktā ASV, kas attiecas arī uz ieguves rūpniecības 
produkcijas eksportu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. "Projekts" ir ekvivalents specifiskai 
informācijas sniegšanas vienībai 
zemākajā līmenī, kādā uzņēmums 
regulāri gatavo iekšējos vadības 
ziņojumus, lai uzraudzītu tā darbību.

4. „Projekts” ir ekvivalents līgumam, 
licencei, nomai, koncesijai vai citam 
juridiskam nolīgumam, kas kalpo par 
pamatu uzņēmuma nodokļu un 
ieņēmumu saistībām katrā valstī, kurā šis 
uzņēmums darbojas. Ja kādām 
maksājumu saistībām ir cits pamats, 
ziņojumu sniedz, balstoties uz šo pamatu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas definīcijas nepilnība ir tā, ka tā varētu atļaut uzņēmējsabiedrībām veidot atšķirīgas 
projekta definīcijas, pamatojoties uz savām konkrētajām administratīvajām struktūrām, 
tādējādi radot rezultātus, kas nav samērojami, jo uzņēmējsabiedrību ziņojumiem būtu 
atšķirīgs pamats. Ierosinātā redakcija atspoguļo to, ka ieguves rūpniecības nozares un 
mežistrādes uzņēmumi parasti iegūst tiesības izmantot dabas resursus konkrētā valsts 
ģeogrāfiskajā apgabalā.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi un visas sabiedriskas nozīmes 
struktūras, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē,
ik gadu sagatavotu un darītu sabiedrībai 
pieejamu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai lielie 
uzņēmumi, tostarp kopuzņēmumi, un visas 
sabiedriskas nozīmes struktūras, kas 
darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo 
mežu izstrādē, ik gadu kā kārtējā finanšu 
pārskata daļu sagatavotu un darītu 
sabiedrībai pieejamu ziņojumu par 
maksājumiem, tostarp par maksājumiem 
natūrā, pārvaldes struktūrām. Šajā 
ziņojumā uzņēmumi publicē arī papildu 
finanšu informācija par to darbībām 
trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating.
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ziņojumā norāda šādu informāciju, ja tā 
ir būtiska saņēmējai pārvaldes struktūrai:

1. Ziņojumā norāda šādu informāciju: 

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) papildu finanšu informāciju par 
darbībām trešās valstīs, par katru valsti 
ziņojot atsevišķi, kā tas norādīts 
3.b punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a attiecībā uz lieliem uzņēmumiem un 
visām sabiedriskas nozīmes struktūrām, 
kas darbojas ieguves rūpniecībā vai 
pirmatnējo mežu izstrādē, ziņojumā 
norāda, ja šādi maksājumi ir novirzīti 
konkrētam projektam, arī katra 
maksājumu veida summu (ietverot 
maksājumus natūrā) katram šādam 
projektam finanšu gada laikā un kopējo 
maksājumu summu katram šādam 
projektam;

Or. en

Pamatojums

Lai gan pārvaldes struktūrām veikto maksājumu pārredzamība ir problēma visās nozarēs, tā 
visskaidrāk vērojama jaunattīstības valstīs ieguves rūpniecībā un pirmatnējo mežu izstrādē, 
tādējādi šajās nozarēs iesaistītajiem uzņēmumiem būtu jāziņo par katru projektu, lai vietējā 
sabiedrība varētu prasīt atbildību no pašvaldības un valsts pārvaldes struktūrām. 



PE487.943v01-00 10/14 PA\900242LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) maksājumi valsts drošības spēkiem par 
drošības uzturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) nodokļi par zemi un ēkām;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) nodokļu ieturēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) importa un eksporta maksājumi un 
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nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) uz patēriņu balstītie nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ff apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ff) maksājumi par tiesību aktu 
pārkāpumiem, piemēram, par saistībām 
attiecībā uz vides aizsardzību un vides 
atveseļošanu nepildīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) citi tiešie labumi attiecīgajai pārvaldes 
struktūrai.

g) citi labumi attiecīgajai pārvaldes 
struktūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Maksājumus izpauž, ja kāds no 
maksājumiem vai viena veida vairāku 
maksājumu apjoms pārsniedz EUR 
15 000.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka būtiskuma slieksnis kā absolūtais skaitlis ir jānosaka šajā 
direktīvā, nevis pieņemot deleģēto aktu. Maksājumi, kas daudznacionālai uzņēmējsabiedrībai 
var šķist salīdzinoši mazi, nabadzīgai jaunattīstības valstij, jo īpaši reģionālo vai vietējo 
pārvaldes struktūru līmeni var būt ievērojamas summas.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ziņojumā norāda arī šādu papildu 
finanšu informāciju par katru valsti:
a) neto apgrozījums;
b) saražotais daudzums;
c) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem;
d) kopējais nodarbināto cilvēku skaits un 
viņu atalgojuma summa.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 42. pantu, lai 
precizētu maksājumu būtiskuma jēdzienu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka būtiskuma slieksnis kā absolūts skaitlis ir jānosaka 
direktīvā, nevis pieņemot deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ziņojumā neiekļauj nekāda veida 
maksājumus pārvaldes struktūrām valstī, 
kurā publiskot šāda veida maksājumu 
skaidri aizliedz šīs valsts krimināltiesību 
akti. Tādos gadījumos uzņēmums norāda, 
ka tas nav ziņojis par maksājumiem 
saskaņā ar 1. līdz 3. punktu, un uzrāda 
attiecīgās pārvaldes struktūras 
nosaukumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izņēmuma klauzula būtu jāsvītro, jo nav pierādījumu, ka kādā valstī patlaban ir aizliegts 
sniegt šādus ziņojumu, un šāds izņēmums var dažām valdībām radīt stimulu pieņemt 
slepenības likumus, tādējādi vājinot tiesību aktus. ASV Dodd–Frank aktā, kas ir līdzīgs šai 
direktīvai, šāda izņēmuma klauzula nav iekļauta.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kas darbojas ieguves 
rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē 
un uz kuru attiecas attiecīgās valsts tiesību 
akti, sastādītu konsolidētu ziņojumu par 
maksājumiem pārvaldes struktūrām 
saskaņā ar 37. un 38. pantu, ja uz attiecīgo 
mātesuzņēmumu attiecas pienākums 
sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, 
kā noteikts šīs direktīvas 23. panta 1. līdz 
6. punktā.

1. Dalībvalsts pieprasa, lai jebkurš liels 
uzņēmums vai jebkura sabiedriskas 
nozīmes struktūra, uz kuru attiecas 
attiecīgās valsts tiesību akti, sastādītu 
konsolidētu ziņojumu par maksājumiem 
pārvaldes struktūrām saskaņā ar 37. un 
38. pantu, ja uz attiecīgo mātesuzņēmumu 
attiecas pienākums sagatavot konsolidētos 
finanšu pārskatus, kā noteikts šīs direktīvas 
23. panta 1. līdz 6. punktā.

Or. en


